Beste reader
Hierbij onze eerste nieuwsbrief vanuit de recent opgerichte Stichting Slakkenhuis.
Een slak voelt zich overal thuis. Dat willen wij voor onze doelgroep ook bereiken. Soms raakt
iemand vanwege zijn/haar gehoor in een isolement. Dan is thuiszitten een last. Slakkenhuis
neemt mede het initiatief tot het organiseren van activiteiten. Uiteraard geholpen door
vrijwilligers. Hierdoor ontstaan diverse gezellige activiteiten en kan een ieder aan zijn/haar
sociale netwerk werken.
Een stoornis in het slakkenhuis (in het oor) kan aanleiding zijn dat iemand (veel) gehoorverlies
heeft. Vandaar de 'dubbele' lading in de tenaamstelling.
Je zou ook kunnen zeggen: 'Een slak op de goede weg, wint het van een haas op de verkeerde
weg.' Zo willen wij als stichting iedereen op de goede weg helpen. Het vergroten van een
sociaal netwerk kan gewoon gezellig zijn, maar kan je ook de goede richting opsturen. Zo lukt
het vinden van een baan vaak doordat iemand in je sociale netwerk je een (vacature)tip geeft,
of in zijn/haar netwerk een goed woordje voor je doet.
Naast gezellige activiteiten ook iets voor je medemens doen. Een win-win situatie. Een goed
gevoel en iemand is geholpen. Hulp krijgen is niet erg, niet om hulp durven vragen is wel erg.
Doordat we met vrijwilligers werken - doe jij ook mee? - kunnen we met gebruik van een ieders
expertise iemand helpen. Maar ook een hulpvrager zal op een bepaald moment weer iemand
kunnen helpen. Daarmee is de cirkel wat ons betreft weer rond.
Eerste Mijlpaal
Zaterdag 21 april 2017 is het bestuur van Stichting Slakkenhuis naar de notaris gegaan voor de
officiële oprichting van Slakkenhuis. Na een heldere uitleg van de notaris en het tekenen van de
stukken, kregen we nog wat Chinese gebaren te zien van de notaris. Het bleek dat zijn ouders

doof zijn en hij ook wat Chinese gebaren geleerd had. Heel toepasselijk in het licht van de
oprichting van Slakkenhuis.
Eerste project / activiteit
Het zal niet de eerste activiteit van Slakkenhuis zijn, daar het pas volgend jaar april plaats zal
vinden, maar het is wel het eerste project. We gaan namelijk een reünie organiseren voor alle
oud-leerlingen en oud-leraren van de voormalige P.J. Evertseschool, tegenwoordig bekend
onder Auris College. Zie voor meer info de website van Slakkenhuis.org
Zie onderaan 'button' voor aanmelden reünie!
Tip: Meld je op tijd aan, want VOL = VOL !
Tot de volgende nieuwsbrief.
Met hartelijke groet namens het bestuur,
Merry van Ruiven, Nico van Ruiven en Edwin Zijdenbos

